
TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla prowadzonych podstawowych rachunków płatniczych IKS obowiązuje od 25.05.2021 r.

1  Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tę, która 
jest wyższa.

2  Opłata, gdy polecenie przelewu wykonywane jest po wykorzystaniu 5 bezpłatnych takich krajowych transakcji płatniczych w miesiącu, w tym 
zleceń stałych, liczonych łącznie (wykonanych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka/w placówkach Kasy).

3 Usługa, o której mowa w art. 13 d ust.1 ustawy o SKOK.

CZYNNOŚĆ1 IKS Podstawowy
1 prowadzenie rachunku płatniczego ‒ opłata miesięczna 0 PLN
2 wypłata gotówki z rachunku płatniczego prowadzonego w Kasie (wykonana w placówkach Kasy) 0 PLN
3 wpłata gotówki na rachunek płatniczy prowadzony w Kasie (wykonana w placówkach Kasy) 0 PLN

4 odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego Dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego  
i 3,5 punktu procentowego

Polecenia przelewów (za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka)
5 dostęp do usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka do rachunku płatniczego przez Internet 0 PLN
6 dostęp do usługi bankowości telefonicznej do rachunku płatniczego 0 PLN

7
polecenie przelewu (za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka) na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek 
płatniczy 0 PLN

8 polecenie przelewu (za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka) na rachunek płatniczy ZUS/US 3,062 PLN
9 pojedyncze powiadomienie SMS/e-mail o zdarzeniach na rachunku płatniczym wysyłane na żądanie 0,20 PLN/0 PLN

Polecenia przelewów (wykonywane w placówkach Kasy)
11 polecenie przelewu na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy w kwocie do 1000 PLN 2,032 PLN
12 polecenie przelewu na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy w kwocie pow. 1000 PLN 0,3% kwoty przelewu, nie więcej niż 61,202 PLN
13 polecenie przelewu na rachunek płatniczy ZUS/US 3,062 PLN
14 każde polecenie przelewu w ramach zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy 2,032 PLN
15 ustanowienie zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy 0 PLN
16 zmiana zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy 0 PLN
17 odwołanie zlecenia stałego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy 0 PLN
18 powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia stałego (telefon/list) 2,04 PLN/4,08 PLN
19 polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy w Kasie 0 PLN

Opłaty za dodatkowe czynności dotyczące prowadzonego rachunku płatniczego

20
odzyskanie środków w sytuacji, gdy Kasa podjęła działania w celu odzyskania środków, jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Członka Kasy 
(użytkownika) jest nieprawidłowy 32,64 PLN

21 sporządzenie dodatkowego zestawienia transakcji płatniczych w okresie miesiąca na rachunku płatniczym ‒ usługa inicjowana przez płatnika 2,04 PLN
22 dodatkowe sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na rachunku płatniczym ‒ jednorazowo maksymalnie za okres 12 miesięcy 2,04 PLN
23 wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym wraz z informacją o saldzie/stanie rachunku płatniczego 10,20 PLN
24 wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 9,18 PLN
25 wydanie „Raportu o rachunkach płatniczych oraz kontach depozytowych” 2,04 PLN
26 ustanowienie na wniosek Posiadacza rachunku płatniczego blokady środków na rachunku na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych 0,15% łącznej kwoty zablokowanych środków, nie mniej niż 153 PLN

27
ustalenie przez Kasę nowego adresu Członka Kasy na skutek niewykonania przez Członka Kasy obowiązku poinformowania Kasy o zmianie danych 
adresowych 66,30 PLN

28 przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres Zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A.
29 ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego  5,10 PLN
30 ustanowienie/zmiana/odwołanie dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci 10,20 PLN
31 dostarczenie zbiorczej informacji o rachunku płatniczym3 25,60 PLN
32 anulowanie zlecenia stałego od dnia określonego w upoważnieniu w związku z przeniesieniem rachunku płatniczego do innej SKOK lub banku 5,76 PLN

33
przekazanie środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym w dniu określonym w upoważnieniu w związku z przeniesieniem rachunku 
płatniczego do innej SKOK lub banku  6,80 PLN

34 zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w Centralnej Bazie Danych Dokumenty Zastrzeżone 15 PLN

Inne opłaty: polecenie przelewu na rachunek płatniczy/na rachunek inny niż rachunek płatniczy nieprowadzony przez Kasę – dotyczy byłych Członków Kasy i ich rozliczeń po ustaniu członkostwa wynikających z posiadanych wcześniej produktów w Kasie 12 PLN.

RACHUNEK PŁATNICZY IKS PODSTAWOWY

1. Rachunek płatniczy przeznaczony dla członków Kasy nieposiadających rachunku płatniczego prowadzonego w złotych polskich w Polsce.
2. Możliwość wykonywania transakcji płatniczych w placówkach Kasy oraz za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka. 



Załącznik nr 3 do Umów o kartę płatniczą zawartą do rachunku podstawowego obowiązuje od 1 września 2022 roku

Tabela Opłat i Prowizji dla Członka SKOK

Opłaty serwisowe

1 Wydanie karty płatniczej – wydanie pierwszej karty 0 PLN

2 Obsługa karty debetowej 0 PLN

3 Wydanie karty płatniczej – wznowienie karty po upływie terminu ważności 0 PLN

4 Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 PLN1)

5 Wydanie karty płatniczej – ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 PLN1)

6 Dobrowolne ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju 2,90 PLN2)

Prowizje od transakcji

7 Wypłata gotówki – w bankomacie sieci Euronet oznaczonym logo SKOK24 0 PLN

8 Zapytanie o saldo – w bankomacie sieci Euronet oznaczonym logo SKOK24 0 PLN

9 Zmiana PIN – w bankomacie sieci Euronet oznaczonym logo SKOK24 0 PLN

10 Wypłata gotówki – w bankomacie sieci Euronet nieoznaczonym logo SKOK24 0 PLN3)

11 Wypłata gotówki – w pozostałych bankomatach na terenie Polski 0 PLN3)

12 Zapytanie o saldo – w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą4) 2,90 PLN

13 Zmiana PIN – w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą4) 5) 2,90 PLN

14 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych na terytorium Unii Europejskiej, nominowana w euro6) 7) 5 PLN  
prowizja za przewalutowanie 5%

15 Inna niż ww. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych oraz wypłata gotówki w pozostałych państwach6) 3% min. 10,00 PLN
prowizja za przewalutowanie 5%

16 Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych oraz bezgotówkowe transakcje transgraniczne w przypadku pozostałych państw6) prowizja za przewalutowanie 5%

17 Wypłata gotówki – cashback8) 1 PLN

18 Wypłata gotówki – w obcym terminalu POS inną niż cashback 6,00 PLN

1) 0 PLN w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę lub jej niedostarczenia na poprawnie wskazany przez wnioskodawcę adres.

2) Dotyczy osób, które zawarły polisę przed 30.04.2018 r.

3)  0 PLN w przypadku 5 pierwszych wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym: 
powyżej 5 wypłat gotówki w danym miesiącu kalendarzowym: 
3 PLN w bankomacie sieci Euronet nie oznaczonym logo SKOK24, 
5 PLN w pozostałych bankomatach na terenie Polski.

4) Dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja.

5) Dostępne z chwilą uruchomienia usługi.

6)  Walutą rozliczeniową dla operacji  dokonanych  kartami debetowymi Visa jest złoty polski (PLN). W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polskie na podstawie kursu 
obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie Visa w dniu rozliczenia Operacji przez Visa. Kursy walutowe stosowane przez Visa, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: https://www.visa.pl/wsparcie-visa/konsument/travel-
support/exchange-rate-calculator.html. Zmiana kursu walutowego nie wymaga uprzedzenia Posiadacza Karty. 

7)  Podana wysokość opłaty dotyczy również transakcji w walucie krajowej państw członkowskich, które powiadomiły o swojej decyzji w sprawie rozszerzenia zastosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we 
Wspólnocie oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 na swoją walutę krajową, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia.

8) Maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 1000 PLN, usługa realizowana tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


